Wat te doen bij
een ongeval?
Sporten is gezond! Maar af en toe loop je toch eens een blessure op.
Via deze infofiche willen we jou zo snel mogelijk helpen om de administratie in orde te brengen als er
medische kosten aan te pas komen.
Door de verzekering van de KBVB kan je sommige kosten die niet terugbetaald worden door de mutualiteit
recupereren via het Federaal SolidariteitsFonds.
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Stap1: Download het formulier ‘aangifte van ongeval‘ op onze website. Let er wel dat het formulier
recto verso wordt afgedrukt. Anders wordt de aangifte niet aanvaard door de voetbalbond:
http://www.skgrembergen.be/images/upload/Document/ongevalformulier02022019173813.pdf
Stap 2: Vul alle gegevens die je kent op de voorkant in & kleef een sticker van de mutualiteit op het
blad.
Stap 3: Raadpleeg een arts voor de juiste diagnose en laat hem of haar de achterkant van het formulier
invullen.
Stap 4: Bezorg het formulier binnen de 14 werkdagen aan onze Gerechtigd Correspondent Rudy
Quintelier: Ganzegavers 58, 9200 Grembergen.
Ongevalsaangiften die later opgestuurd zijn naar de voetbalbond worden immers niet meer aanvaard.
De GC bezorgt het formulier aan de voetbalbond. Zodra de voetbalbond het formulier heeft ontvangen,
krijg je een nieuw formulier ‘attest van genezing’ thuisbezorgd.
Stap 5: Zorg voor een goede revalidatie.
Stap 6: Laat het ‘Attest van genezing’ door de behandelende arts invullen zodra de kwetsuur volledig is
genezen. Anders kan je niet opnieuw starten.
Stap 7: Bezorg dit ‘attest van genezing’ opnieuw aan onze Gerechtigd Correspondent samen met het
volledige detail van de tussenkomst van het ziekenfonds, eventuele originele ziekenhuisfacturen en andere
medische onkostennota’s. Zodra de voetbalbond deze informatie ontvangt, is de ongevalsaangifte
afgesloten en kan de speler de trainingen en wedstrijden hernemen.
Stap 8: Ben je terug fit? Verwittig dan TVJO Bjorn dat je opnieuw zal aansluiten bij de groep.

